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Köszönetnyilvánítás 

 

Kedves Felhasználónk! 

Köszönjük, hogy az OrthoGraph termékeit választotta! Reméljük, eszközeinkkel hosszú 
távon tudjuk segíteni mindennapi munkáját, és a későbbiekben további termékeink 
felhasználójaként is üdvözölhetjük! Az Ön üzleti sikere nagyon fontos számunkra, ezért 
cégünk elkötelezett abban, hogy az OrthoGraph alaprajzi felmérő szoftvercsalád 
kiemelkedő megoldásaival biztosítsa az elérhető leghatékonyabb adatfelmérési és 
adatkezelési funkcionalitást. 

Sikerünk egyik zálogát abban látjuk, hogy nemcsak szakértőink közreműködésével és napi 
tesztkörnyezetekkel próbáljuk a lehető legjobb szoftvereket kialakítani, hanem 
felhasználóink visszajelzéseit is alkalmazzuk a terméktervezési folyamatainkban. Hisszük, 
hogy a legjobb funkcionalitást felhasználóink javaslatai határozzák meg. Ebben a 
munkában az Ön közreműködésére is számítunk, amennyiben kérdése, javaslata van, 
szívesen állunk rendelkezésére. 

 

Örömmel várjuk visszajelzéseit! 

 

Termékeinkhez sok sikert és örömöt kíván önnek: 

 

 

 Tóth László 

 Ügyvezető igazgató 

és a teljes OrthoGraph csapat. 

  



OrthoGraph – User’s Manual © OrthoGraph Kft. 2015 3 
 All rights reserved 
 

Bevezetés 
Az OrthoGraph mobil eszközökön futó alaprajzi felmérő szoftvercsalád egy olyan ingatlan-
felmérési megoldást jelent, mellyel már a kezdeti időkben is kimutatható 
sebességnövekedés és minőségjavulás érhető el az adatgyűjtési folyamatokban. Az 
OrthoGraph nemcsak egy szoftvertermék a felmérési munkák segítéséhez, hanem egy 
teljes körűen kialakított ingatlan-felmérési koncepció. A rendszer kialakításának célja a 
korszerű technológia alkalmazásával a papír alapú műveletek lecsökkentése, 
megszüntetése, ami egyben jelentősen felgyorsítja az adatbeviteli folyamatokat is. 
Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy termékünk felhasználásával a felmérési műveletek 
tervezhetőbben, és főként már a helyszínen ellenőrzötten történhessenek, így elkerülhetők 
legyenek a kimaradt mérések, a téves adatok, és ezzel időt spórolhassunk Önnek.  

A szoftver célja a valóságban már létező épületek, helyiségek grafikus és alfa-numerikus 
felmérésének hatékony támogatása, elektronikus adatgyűjtés biztosítása, a 
munkafolyamat jelentős lerövidítése. A felmérés során nemcsak az épületek, területek és 
egyéb tereptárgyak alaprajzának és egyéb adatainak rögzítésére van lehetőség, hanem a 
rajtuk található objektumokéra is, illetve mindezek egyedileg definiálható 
tulajdonságlistájának megadására is. A tulajdonságok meghatározásánál lehetőség van 
azokat tipizálni (pl. szöveges mezők, hosszértékek, igen/nem választógombok stb.), 
valamint előre meghatározott alapértékek és értéklistából érkező fix értékek alkalmazására 
is. 

Az OrthoGraph-fal való munkamenet során először egy hierarchikus helyiségstruktúrát 
építünk fel, melyben helyet kapnak az épület elemei (úgymint épületek, emeletek, szobák, 
szoba részek, zónák, helyiség csoportok), majd később ezt egészítjük ki az épületrészek 
pontos rajzával, amint hasonló módon készítünk el, mintha papír-ceruzával rajzolnánk. Az 
épületről készült alaprajz akkor lesz pontos, amikor méréseket is adunk hozzá. 
Lényegében akár percek alatt elvégezhető egy épületfelmérés, amiben minden számunkra 
fontos adat, riport és kimutatás megtalálható. E-mailen vagy a Dropbox integrációnkon 
keresztül az elkészült tervek egyszerűen átvihetők számítógépekre is, így további munka 
végezhető az alaprajzon. 
 
Ez a kézikönyv azért készült, hogy bemutassa a program főbb funkcióit, így megkönnyítse 
az első lépéseket. Hogy a felhasználót minél gyorsabban elindítsuk, írtunk egy 
„OrthoGraph első lépések” fejezetet, ami végigvezeti az olvasót a munkamenet főbb 
fázisain. Egy másik nagyon fontos fejezet az „OrthoGraph funkció lista”, amely részletesen 
bemutat minden rendelkezésre álló eszközt és modult.  
További segítségért fordulhat a felhasználói fórumunkhoz (http://forum.orthograph.net/), 
weboldalunkhoz (http://www.orthograph.net/), YouTube tréning csatornánkhoz 
(http://www.youtube.com/user/akorbuly), vagy akár közvetlenül hozzánk, e-mailen 
keresztül (info@orthograph.net). 
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OrthoGraph lépésről lépésre 
Bevezetés 

Alaprajzra mindig szükség van, akár renoválásról, belsőépítészetről, burkolati munkákról 
vagy akár ingatlanértékesítésről van szó. Az ilyen dokumentumok pontossága erősen függ 
attól, hogy milyen szakmai szempontok szerint dolgozik a felhasználó. A legtöbb esetben 
azonban semmiféle alaprajz nem áll rendelkezésre, vagy ha igen, nem elég frissek ezért 
nem megbízhatóak.  
Mi az OrthoGraph-nál sokszor szembesültünk már ezzel a problémával, és azt láttuk, hogy 
jelenleg nincs olyan alaprajzkészítő megoldás, amely mobil eszközökön fut. Több 
megoldás létezik, amely sajnos nem kimondottan az épületfelmérésre fókuszál, hanem 
komplex CAD megoldást szállít mobil eszközökre, viszont ezek sokszor lassúak, 
bonyolultak, ezért nem alkalmasak gyors helyszíni munkára. 
Ezért készítettük ezt az eszközt Önnek: a program egy szerszám arra, hogy a helyszínen 
rajzoljuk és mérjük fel az ingatlan adatait, rögzítsük a tárgyak helyeit és azok 
tulajdonságait. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az OrthoGraph nem egy CAD szoftver – 
helyszíni felmérésre lett kifejlesztve, így a mobilitás és a sebesség a legfontosabb 
szempont. 
 

Az OrthoGraph munkamenet 

Minden szakma más-más követelményt támaszt az épületfelméréssel szemben, és 
máshogy is dolgoznak a helyszínen. Ezért, bár amikor a szoftvert megterveztük, több 
szakma szempontjait is figyelembe kellett vennünk, előfordulhat, hogy az OrthoGraph által 
követett munkamenet eltérhet attól, amit a felhasználó már megszokott. Ez azt jelenti, 
hogy bár a felhasználónak ugyan már lehet egy metódusa, amit magabiztosan használ, 
egy újfajta munkamenetet kell alkalmazni annak érdekében, hogy a program a 
maximálisan megbízható módon működjön. Lejjebb láthatóak a munkamenet fázisai: 
 

1. Lépjünk be a felmérendő helyiségbe 

2. Hozzuk létre a helyiségstruktúrát, ha szükséges 

3. Figyeljük meg a helyiséget, hogy tudjuk, hogyan fog kinézni a rajz (hány fal, sarokpont 

található, hogyan helyezkedik el a szoba, stb.) 

4. Készítsünk egy skiccet a szobáról – nem kell pontosnak lennie, a rajzot később módosítani 

fogjuk. 

5. Pontosítsuk a rajzot, és adjuk hozzá az íveket, kiszögelléseket, mozgassuk el a 

sarokpontokat, ha kell. 

6. Adjuk hozzá az első mérést, ez be fogja skálázni a rajzunkat. 

7. Adjunk hozzá további méréseket, mérjük fel a falakat, mérjünk átlót, ha szükséges, így a 

sarkok és a különböző szögek is hitelesen fogják leképezni a valós körülményeket. 

8. Adjuk hozzá a nyílászárókat 

9. Mérjük fel a nyílászárókat 

10. Adjuk hozzá az elemeket, bútorokat 

11. Mérjük fel az elemek helyzetét, méreteit. 

12. Fényképezzünk le minden fontos dolgot, adjunk hozzá szabadkézi rajzot és 

megjegyzéseket, ha kell. 

13. Ellenőrizzük a munkánkat a 3D bejárás eszközével. 

14. Haladjunk tovább a következő helyiségbe, és ismételjük meg a fenti lépéseket. 
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15. Exportáljuk a munkát egy általunk preferált fájlformátumba. 

Emellett még létezik néhány dolog, amit érdemes megjegyezni – összeállítottunk négy 
„aranyszabályt” amiket figyelembe véve mindig a megfelelő adatokat fogjuk kapni. 
 

1. Az OrthoGraph egy helyiségstruktúra szerint dolgozik. Szánjunk időt arra, hogy ezt a 

hierarchiát felépítsük, mert ez fogja hitelesen visszaadni az épület szerkezetét. 

2. A program többféle referencia vonal beállítást is elfogad. Mielőtt elkezdjük a rajzot, 

győződjünk meg, hogy a referencia vonalat oda helyezzük, ahol a felméréseket is el fogjuk 

végezni. 

3. Figyeljünk a mérések irányára. Ezzel az eszközzel fogjuk tudni kontrolláltan torzítani a 

rajzunkat. Mindig a mérésünk végpontja fog módosulni, közelebb vagy távolabb mozdul a 

megadott mérésnek megfelelően. 

4. Fejezzük be a felmérést, mielőtt a következő helyiséggel foglalkoznánk. Ha visszatérünk 

egy régebbi helyiségbe, és alapvető változtatásokat végzünk, akkor a végeredmény 

torzulhat.  

 

Ha bármikor szeretnénk a felmért alaprajzot az asztali számítógépünkre küldeni, 
vagy más kollégákkal megosztani, használhatjuk a Dropbox integrációt, vagy az e-
mail eszközt. 

 

Ha helyszíni kalkulációkra van szükségünk (falfelület festéshez, alapterület takarításhoz, 
stb.) használjuk a program beépített „Riport” funkcióját, amely mindig meg fogja mondani 
az aktuális számokat. 
 
 
 

Projektek:  

Minden felmérési fájlunk egy 
OrthoGraph projekthez lesz rendelve. 
Amikor először elindítjuk a programot, 
egy „Új Projekt 1” nevű projektet 
látunk a jobb felső sarokban. 
Nyomjunk rá - ezzel hozzuk elő a 
projekt listát. 

 

Ebben a listában létrehozhatunk a projektek, a + gombot keressük a „Szerkesztés” gomb 
mellett. Létrehozott projektjeink neveit is meg tudjuk változtatni a „Szerkesztés” gomb 
segítségével, az ablak jobb felső sarkában. A projektet törölni is tudjuk, a projekt nevére 
nyomva és azt balra húzva. Ilyenkor három ikont látunk, nyomjunk a legutolsóra (kuka), és 
nyomjunk „igen”-t, a felbukkanó ablaknál. A másik két ikon, amit ezen balra húzáskor 
látunk: a projektjeinket le tudjuk másolni, és a felhőtárhelyünkre fel tudjuk tölteni, ezekről 
később. 
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Helyiségek: 

A helyiségek az OrthoGraph 
szerves részei. Két fő 
funkciójuk van, egyrészt 
leképezik a különböző 
épületrészeket, másrészt 
csoportosítják őket.  

Amikor egy szobát 
megrajzolunk, abból rögtön 
egy újabb helyiség lesz. 
Azonban új helyiségeket úgy 
is létrehozhatunk, hogy nem 
rajzolunk hozzájuk semmit, ilyenkor a „Helyiségek” menüben hozzuk létre őket. Ezek a 
helyiségek a szobák csoportosításánál fognak segíteni, például az emelet egy helyiség 
lesz, amiben további helyiségek (szobák) találhatóak. 
 
A projekt nagyságától függően először a helyiségstruktúrát érdemes kialakítani. A program 
kínál egy gyári helyiség rendszerezést, de ezt bármikor módosíthatjuk, vagy újat 
készíthetünk helyette.  
 

A helyiségstruktúra 
elkészítésekor mindig a 
hierarchia legmagasabb 
szintjével kezdjük (pl. épület). 
A helyiségek szerepeit bármikor módosíthatjuk a „Tulajdonságok” menüben, mely 
balról a második ikon a képernyő alján. 
 
Ha egy főhelyiség alá egy alhelyiséget szeretnénk szerkeszteni, jelöljük ki a főhelyiséget a 
helyiséglistában, majd nyomjunk a + ikonra, és a felbukkanó ablaknál a „lehelyezés alá” 
opciót válasszuk. Így a főhelyiség alá egy újabb lista jelenik meg, melyeken az alárendelt 
helyiségek lesznek megtalálhatóak. 
 

Helyiségtípusok: 

A helyiségek típusai segítenek abban, hogy a szobákat rendszerezzük, és navigáljunk 
köztük. A helységek típusait az alul lévő „Tulajdonságok” menüben találjuk. A helyiségek 
közti hierarchia a következő rendszert követi: 
 
Épület – a legmagasabb szint, minden más csoport ez alá jön 
 
Épületrész – csak ÉPÜLET alá helyezhető le, nagyobb épületeknél használatos, 
különböző melléképületek vagy szárnyak jelölésére. 
 
Emelet – ÉPÜLET vagy ÉPÜLETRÉSZ alá helyezhető le. Többszintes épületek 
felmérésénél lesz használatos. 
 
Apartman, üzlet, iroda – ezek a helyiségek a szobákat a szerepük szerint csoportosítják. 
Alájuk már csak SZOBÁKAT és ZÓNÁKAT helyezhetünk le. Az ÜZLETEK és IRODÁK 
azonban egy vagy több szobából is állhatnak. Egy bevásárlóközpontban például a 
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nagyobb üzletek több kisebb helyiségből is állhatnak, de mind az ÜZLET szint alá 
tartoznak. 
 
Szoba – ezt fogjuk a legtöbbször használni. Ezek jelzik a szobákat, amikkel a felmérés 
során találkozunk. 
 
Zóna – fal nélküli területek, amiket a szobákon belül rajzolunk fel, hogy a szobákban 
megtalálható más funkciójú részeket reprezentáljuk. Más padlószinttel is rendelkezhetnek. 
 
Fali nézet – egy egyszerű ZÓNA, mellyel egy fali nézetet vagy homlokzatot rajzolhatunk 
fel. 
 

Helyiség hierarchiák: 

A gyári helyiségstruktúra (amely minden új projekten belül megtalálható) így néz ki: Épület 
 Emelet  szoba. Ez az alap és leggyakrabban használt hierarchia, azonban ez 
bármikor szükség szerint változtatható, vagy helyette új készíthető. A lehetséges 
legnagyobb struktúra így néz ki: Épület  Épületrész  Emelet  Apartman/Üzlet/Iroda 
 Szoba  Zóna. Tartsa szem előtt, hogy a helyiséghierarchia egyirányú, tehát csak 
egymás alá helyezhetünk le alhelyiségeket (például a SZOBA ugyan lehelyezhetünk 
ZÓNÁT, de a szoba fölé újabb EMELETET nem). 
 

Példa: kétszintes épület helyiségstruktúrája: 

A feladat: hozzunk létre egy helyiségstruktúrát, amiben egy épületen belül van egy ház 
melléképülettel, a ház pedig két emelettel, azon belül szobákkal rendelkezik, így: 

Épület 

o ház 

 első emelet 

 szoba 

 szoba 

 második emelet 

 szoba 

o melléképület 

 
A program indításakor, ha semmin sem változtatunk, akkor a program kínál egy gyári 
helyiség rendszerezést, de ezt bármikor módosíthatjuk, vagy újat készíthetünk helyette. A 
gyári helyiségstruktúra (amely minden új projekten belül megtalálható) így néz ki: Épület 
 Emelet  szoba. Ez az alap és leggyakrabban használt hierarchia, azonban ez 
bármikor szükség szerint változtatható, vagy helyette új készíthető.  
 
A gyári beállítást így tudjuk megnézni: 

- Hozzunk létre egy új projektet. 

- Nyomjunk a helyiséglistára (bal felső sarok) 

- Látjuk, hogy a Helyiség 1-et kínálja a program.  

- Nyomjunk egy „Visszá”-t 

- Láthatjuk, hogy most a Földszint szintet látjuk 

- Nyomjunk „Visszá”-t újra 

- Most az Épület 1-et látjuk. 
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Ez azt jelenti, hogy a program gyárilag úgy működik, hogy a szobákat mindig egy épület 
földszintjére helyezi.  
 
Most módosítsuk a helyiségstruktúrát/hozzunk létre újabb szinteket: 
 
Kezdjük azzal, hogy létrehozunk egy új projektet.  
 

- Nyissuk meg a helyiséglistát 

- Menjünk vissza az Épület szintig, majd a helyiség nevét húzzuk balra, és töröljük ki az 

egészet 

- Most kitöröltünk mindent, és előröl fogjuk kezdeni. 

A helyiséglistában most van egy Helyiség 1-ünk. Nevezzük át a „Szerkesztés” gombbal 
Épületté. 
Az elnevezés után szerepet kell adnunk a helyiségnek, hogy a program tudja, milyen 
szinten fog elhelyezkedni. Nyomjunk a képernyő alján lévő „tulajdonságok” gombra, itt a 
típus alatt adjuk meg neki, hogy ez most „épület” lesz. 
Ezután le kell helyeznünk az „épület” alá két szintet, a „ház”-at és a „melléképület”-et. 
 
Ha egy főhelyiség alá (ami most az épület) egy alhelyiséget szeretnénk szerkeszteni (ami 
most a ház lesz), jelöljük ki a főhelyiséget, majd nyomjunk a + ikonra, és a felugró ablaknál 
a „lehelyezés alá” opciót válasszuk. Az ablak automatán be fog zárulni, nyissuk meg újra a 
helyiség listát. 
Most ezt fogjuk látni: Épület – Helyiség 1 
A helyiség 1- ez nevezzük át Ház-ra, és a tulajdonságban adjuk meg a szerepét: 
Épületrész.  
 
Eddig ez jött létre: 

- épület 

o ház 

Menjünk vissza a helyiséglistába, újra keressük meg az “épület” szintet, és helyezzünk le 
alá egy új alhelyiséget, ez lesz most a “melléképület”. Ne felejtsük elnevezni a helyiséget, 
és a szerepét megadni. 
 
Most az eredmény így néz ki: 

- épület 

o ház 

o melléképület 

Haladjunk tovább, most a ház-hoz fogunk létrehozni két emeletet. 
A helyiségstruktúrában keressük meg a ház-at, és helyezzünk le alá egy szintet, amit 
Földszint-nek nevezünk, és a “Tulajdonságok”-ban emelet szerepet adunk neki. Figyeljük 
meg, hogy a program automatán ad neki egy emelet számot “1”. 
Ismételjük meg ezeket a lépéseket a második szinttel, itt a program már egy “2” es számot 
ad neki. 
 
Ha mindent jól csináltunk, akkor lesz egy ilyen szerkezetünk/ágrajzunk 

- épület 

o ház 
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 első emelet 

 szoba 

 szoba 

 második emelet 

 szoba 

o melléképület 

Készen vagyunk, kezdődhet a felmérés. Figyeljük meg, hogy eddig még semmit sem 
rajzoltunk, csak a helyiségeket írtuk fel. A rajzok úgy fognak elkészülni, hogy a 
helyiségstruktúrában megkeressük a nekünk kellő szintet, majd rányomunk, és a ceruzára 
nyomunk. 
 

Egyéb fontos megjegyzések: 

- A helyiségstruktúra hasznos, ha a szobákat, emeleteket vagy épületeket hitelesen akarjuk 

reprezentálni. 

- A főhelyiségek a riporton belül megmutatják az alájuk tartozó alhelysiégek adatait is. 

- A helyiség mutatása/elrejtése funkcióval egymás alá tartozó helyiségek láthatósága ki/be 

kapcsolható, így egész emeletek elrejthetőek. 

Rajzolás 

Amint készen vagyunk a 
helyiségstruktúrával, nyomjunk rá 
arra a szintre, ahol a rajzot létre 
fogjuk hozni. 
 

Rajzolás előtt: 

 

Válasszuk ki a „Rajz” eszközt (ceruza ikon), és 
figyeljük meg a képernyő alján megjelenő újabb 
ikonokat. Ezek további lehetőségeket fognak 
kínálni arra, hogy a rajzunkon a referencia vonalat 
elhelyezzük, és más faltulajdonságokat is 
megváltoztathatunk itt (a Tape Measure verzióban 
ez a funkció nem elérhető). Fontos, hogy tudjuk, 
hova szeretnénk a referenciavonalat helyezni, 
mivel minden mérésünk e vonal 
figyelembevételével fog történni. Legtöbbször a 
referenciavonalat a felmérendő helyiségen belülre 
fogjuk helyezni. A három ikon közül az első (és a 
gyárilag kijelölt) opció a falat a referencia vonaltól 
BALRA fogja helyezni, ami azt jelenti, hogy ha az 
óramutató járásával megegyezően rajzolunk, 
akkor a vonal a szobán belülre fog esni. A második 
gomb a falat a referenciavonaltól JOBBRA fogja 
helyezni, ami azt jelenti, hogy ha az óramutató 
járásával megegyezően rajzolunk, akkor a 
referenciavonal a felmérendő szobán kívül fog 
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esni. A harmadik opció fal nélküli rajzot tesz lehetővé, és ilyenkor csak a referencia 
vonalat fogjuk felrajzolni. Ez az opció ideális, ha egy szoba felületén belül szeretnénk 
mérni, vagy esetleg egyedi beépített bútorhoz szükséges méreteket szeretnénk kinyerni. 
Most hagyjuk az első opciót kijelölve, és rajzoljunk az óramutató járásának megfelelően.  
 

Skicc: 

 Figyeljük meg a szobát, ahol dolgozunk, majd rajzoljunk fel egy formát az ujjunkkal, ami 
körülbelül követi a valós körülményeket. Mindennemű pontatlanságot ki fogunk később 

javítani – most csak legalább három egymást érintő falra lesz szükség. Ha a rajz 
két végpontja közel van egymáshoz, a program önmagától lezárja a rajzot. Ha ezt 
nem teszi meg, kétszer nyomjunk a rajzunkon belülre, ezzel jelezve a programnak, 

hogy végeztünk. A program nem támogatja különálló falak felrajzolását, mindig 
igyekezzünk egy formát (négyszög, háromszög, stb.) felrajzolni. 
 

Ha a kész rajz formája nem megfelelő, vagy módosítani kell, 
néhány eszköz a rendelkezésre áll, hogy javítsunk rajta. 
Hozzáadhatunk, törölhetünk és mozgathatunk sarokpontokat 
(ezekről bővebben lejjebb). 

  

 

A „Sarokpont mozgatása” eszköz képes a sarokpontot egy előre megadott szöghöz 
igazítani. Három opciót fogunk látni, NORMAL SNAP, NO 
SNAP, és SNAP TO 90. NORMAL SNAP módban a 
sarokpont szögét az alábbi fokokhoz lehet állítani: 15, 30, 
45, 60, és 90 fok. Az itt beállított „érzékenységgel” fogja a 
program a mozgatott sarokpontot egy adott fokhoz igazítani.  

 

 

A „Sarokpont hozzáadása” eszköznek több haszna is van, 
például egy töréspontot tudunk egy falhoz adni.  

Ha például különböző falmagassági értékek vannak egy szobán belül, egy extra sarokpont 
hozzáadásával tudjuk ezt megrajzolni. Nyomjunk a fal egy pontjára, hogy az új 
sarokpontot hozzáadjuk. Az új sarokpont így két részre bontja a falszakaszt. Mérjük le a 
távolságot egy másik sarokponttól az újonnan behelyezett töréspontig, majd használjuk a 
„Tulajdonságok” eszközt, hogy a fal tulajdonságait (vastagság, magasság) 
megváltoztassuk. 
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90 fokos mérés 
 
Ahogy láttuk, az OrthoGraph-ban mindig sarokponttól sarokpontig mérünk, tehát a 
megszokott, falra merőleges mérések így nem lehetségesek. Erre egy megoldás az, ha 
két extra sarokpontot adunk két merőleges falhoz, majd utána ezekről a pontokról már 
tudunk méréseket végezni egy objektum felé. 
 
Az OrthoGraph képes ívelt falat rajzolni, ha a projekt úgy kívánja – válasszuk a „Fal 
hajlítása” eszközt. Kisebb kiszögellések, beépített szekrények, kémények vagy más 
kisebb formák, amiket amúgy nehéz megrajzolni – könnyen berajzolhatóak a 
„Falmélyedés hozzáadása” eszközzel. Minden esetben győződjünk meg arról, hogy a 
referenciavonal jó helyen áll. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Falnyílások 

Most, hogy a szobát felrajzoltuk, ideje 
behelyezni a nyílászárókat. Keressük meg az 
„Elemek” eszköztárat. 

 

 

Keressük meg azt a nyílászárót, amelyikre 
szükségünk lesz. Miután kiválasztottuk, a 
képernyő alján megadhatjuk az elem méreteit 
(magasság, parapet, szélesség). A 
lehelyezéshez elég a kívánt helyre nyomni. Az 
egyszárnyú ajtó lehelyezéséhez azonban kell 
egy extra mozdulat – húzzuk ujjunkat abba az 
irányba, ahova az ajtó nyílik. 
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Felmérés 

 

Az OrthoGraph egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a kézi rajzot egy igazi 
alaprajzzá változtatja gyorsan és egyszerűen. Ezt úgy teszi meg, hogy 
lemérhetővé és rögzíthetővé teszi a távolságokat sarokpontok, és más, mérhető 

pontok között.  
Jelöljük ki az eszközt. Mérések megadásához először keresnünk kell egy pontot, ahonnan 
mérünk, nyomjunk rá, tartsuk nyomva, és húzzuk ujjunkat a mérésünk majdani 
végpontjához. Szürke körök jelölik a két pontot, amik között a mérés megtörténik, és a 
program kattanó hangot hallat, ha nyomon vagyunk. Engedjük fel az ujjunkat, így felugrik a 
mérési értéket megadó ablak. Írjuk be a kívánt értéket, és nyomjunk a „Kész” gombra. 
 
Az OrthoGraph konvencionális módon fogja bevinni a méréseket – minden mérésnek 
iránya lesz, és minden esetben a mérés végpontja fog módosulni. A mérések során az 
OrthoGraph úgy próbálja torzítani a rajzot, hogy a sarokpontokat addig ne változtassa, 
amíg nem szükséges. Ha ez már nem lehetséges (mert megadtuk a kellő részletességű 
méréseket) a program frissíti a sarokpontokat is. 
 

Minden esetben, amikor egy mérést adunk meg, azonnal látjuk, hogy módosul a rajz, így 
elkerülhető, hogy rossz adatot adjunk meg, mert abban az esetben a rajz abnormális 
módon torzulna. Az egyetlen kivétel a szabály alól az első mérés amit megadunk, mert 
olyankor az egész rajz változik, a beírt adatnak megfelelően. 
 

Az OrthoGraph abban is segít, hogy felismerjük a már teljesen felmért pontokat itt 
bővebben olvashatunk arról, hogy ez hogyan működik. A program piros körrel jelzi a 
pontokat, ahol még további mérések szükségesek (piros körök kérdőjelekkel). Ahhoz, 
hogy egy pontot teljesen felmérjük, legalább két különálló pontból kell felé méréseket 
végeznünk. Amint ilyen részletességgel felmértük a pontokat, mind zölddé vállnak, így jelzi 
a program, hogy a szobát sikerrel felmértük. 
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 Először felmérjük a falnyílástól balra eső falat, 

9,5m. 

Mivel ez volt az első mérésünk, az egész rajzot 

módosítani fogja ez a méret – a rajz nagyobb lesz. Ezután 

mérjük fel a falat, amin az ajtó van, 10m. 
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a program elfogadta a mérést, most már két 

mérésünk van a szobában.  

 

 

 

Újabb szobák hozzáadása:  

Amikor készen állunk, hogy egy újabb helyiséget felmérjünk, nyomjunk a ceruza ikonra, és 
válasszuk ki a felrajzolandó helyiség szintjét és típusát. Ha az új szoba a már felmért 
szobával szomszédos, akkor csak a hiányzó falakat kell berajzolni, és az OrthoGraph 
össze fogja olvasztani a két szobát. Amint a rajz kész, jöhetnek a már ismertetett lépések. 

Helyiségek mozgatása és párosítása:  

Néhány esetben egyszerűbb a szobákat külön-külön felrajzolni, felmérni, majd 
később összepárosítani őket. Ilyenkor a „Helyiség mozgatása” eszköz jó 
szolgálatot nyújt: egyszerűen mozgassuk a két helyiséget közel egymáshoz, attól 

függően, hogy falnyíláson vagy falon keresztül szeretnénk-e őket összepárosítani. 
Figyeljük a vörösen felvillanó elemekre – ha a falnyílásoknál szeretnénk a helyiségeket 
összeolvasztani, akkor a nyílás sarokpontjai piros körökkel jelzik, hogy hol fognak 
csatlakozni. Csak azonos típusú nyílásokat lehet csatlakoztatni. Ha viszont falakat 
szeretnénk összeolvasztani, a fal síkja fog piros segédvonalat kapni, és e vonal mentén 
fognak a falak egymáshoz ragadni. Csak teljesen egymásra húzott falak fognak 
csatlakozni egymáshoz. 

Falnyílások összerendelése 

 Ahhoz, hogy egy falnyílás két oldalát összepárosítsuk, mindkettő szobában létre 
kell hozzunk egy-egy felmért falnyílást, majd az ujjunkat keresztül kell húzzuk a 
két falnyíláson. Egy felugró ablak segítségével megadhatjuk a közös fal 

vastagságát. Itt arra is lesz lehetőségünk, hogy csak a falnyílással rendelkező falakat 
párosítjuk össze, ez olyankor szükséges, ha a két helyiség már más falnyíláson keresztül 
össze van párosítva, lásd a lenti illusztrációt. Ebben az esetben itt már nincs is más 
dolgunk. 

.  

 

 

Egy átló mérésével befejezzük a felmérést, 
figyeljük meg, hogy a jobb felső sarok zölddé, 
felmértté válik. 
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Falak párosítása 

 
Ha több mint két szoba van már az alaprajzon, és vannak olyan falak, melyek 
nem nyílászárókkal, csak önmagukkal kapcsolódnak egymáshoz, a „Falak 
párosítása” eszközt kell használnunk. Egyszerűen jelöljük ki az eszközt, majd 

húzzuk ujjunkat az egyik szobából a másikba, keresztül az összerögzítendő falakon.  
 
Háttérkép beillesztés 
 

Abban az esetben, ha már 
van papír alaprajz a 
felmérendő épületről, 

lehetőség van arra, hogy azt háttérképként beillesszük. A befényképezett, vagy 
bescannelt alaprajzra így további rajzokat készíthetünk, és a felméréshez rajzolási 
segédletként felhasználható lesz.  

Ehhez először a „Háttér” nézetet kell válasszuk, majd ezután a menüből a „Háttér” 
hozzáadása gombot keressük: ezután már ki tudjuk választani a beillesztendő fájlt. Miután 
a hátteret beillesztettük, beállíthatjuk azt is, hogy mennyire legyen átlátszó. A menüben 

található „Hotspot” eszközzel ezután kijelölhetünk egy vonalat, amit aztán fel 
fogunk mérni, így lesz a beillesztett háttér beskálázva, hogy a rajzunkon lévő 
további méréseknek megfeleljen. Figyeljünk arra, hogy az egy időben beilleszthető 

háttérképek száma limitált, ezért az éppen nem használt háttereket rejtsük el, ha épp 
nincs rájuk szükség.  

Három különböző helyről illeszthetünk be háttérképet: a tablet saját kamerájáról, a már 
korábban elmentett képeinkből, valamint a Dropbox fiókunkból.  

Megjegyzés: a háttérkép színei néha torzulnak, ezért válasszunk olyan képet, amelyik 
eléggé kontrasztos, lehetőség szerint fekete-fehér. A hátterekről egy bővebb leírást itt 
talál.  
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OrthoGraph Funkció lista 
 

Az OrthoGraph két menüsorral rendelkezik, hogy megkönnyítse a felmérési munkát. A fő 
menüsor a képernyő tetején található, itt fogjuk elérni azokat az eszközöket, amelyek az 
alaprajz megrajzolásához, felméréséhez és elemek beszúrásához szükségesek. Ezen 
funkciók négy 
nagy csoportba 
vannak 
rendezve: 

 
1. Rajz 
2. Elemek 
3. Felmérés 
4. Nézet 
 

Minden csoport olyan ikonokat hoz elő, amelyek a felmérési munka bizonyos részeinél 
szükségesek, de természetesen szabadon váltogathatunk a csoportok között, amikor csak 
szükséges. Figyeljük meg, hogy bármelyik csoportot választjuk, a második ikonsor mindig 
ott marad – ezen navigációs gombokra bármikor szükség lehet, ezért mindig kéznél 
lesznek. Őket bővebben itt magyarázzuk el. 

A képernyő alján találjuk a másik fontos menüsort. Szerepe, hogy a felhasználó különböző 
nézetek és módok között választhasson, hogy a szerkesztendő helyiségben (szobában 
vagy emeleten) megfelelően tudjon dolgozni. Itt is négy választási lehetőség tárul fel: 

1. Alaprajz 
2. Tulajdonságok 
3. Kimutatás 
4. Háttér 

Néhány funkció esetében további 
menük jönnek elő, amelyek a szükséges további lépéseket teszik lehetővé. Például, a rajz 
eszközt kiválasztva hozzáférünk a referencia vonal és a falvastagság beállításához; vagy 
a falnyílás beillesztése, amely a különböző tulajdonságok beállításához ad hozzáférést.  

Az Alaprajz nézet részletes leírását a következő fejezetben találjuk meg.  

A Tulajdonságok nézet hozzáférést ad az éppen kijelölt helyiség paramétereihez. Legyen 
az mért érték, szöveg vagy kép, itt tudjuk a tárgyakhoz rendelni őket. „A fő eszköztár 
részei” fejezetben kitérünk arra, hogy az OrthoGraph hogyan kezeli e paramétereket. 

A Kimutatás nézet alfanumerikusan jeleníti meg az éppen kijelölt helyiség grafikus 
kalkulációit, például a helyiség alapterületét, falfelületét, stb., egy csak olvasható 
formában. Ha a helyiséghez további alhelyiségek tartoznak, azok kalkulációit is itt fogjuk 
látni (pl. egy emelet esetében látni fogjuk nemcsak az emelet, hanem a hozzá tartozó 
szobák alapterületét is).  

A Háttér nézetet bővebben elmagyarázzuk a Háttér eszközről szóló résznél.  
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Rajz eszköztár:   
Ez az eszköztár fog minket az épületfelmérés első szakaszaiban segíteni abban, hogy az 
alaprajzot létrehozzuk, és szerkesszük. 
 

Szabadkézi: 

Ezzel az eszközzel hozzuk létre az alaprajz első skiccét. Segítségével 
szabadkézi rajzot készíthetünk egy helyiségről, egyszerűen rajzoljunk fel egy, a 
felmérendő szobát reprezentáló lezárt sokszöget az ujjunkkal. A szoftver fel 
fogja ismerni a helyiség falait és sarokpontjait. Az OrthoGraph egyidejűleg 
mindig csak egy helyiséget szerkeszt, ezért egyszerre csak egy helyiséget 
rajzoljunk meg.  

 
A szobák felrajzolására létezik egy másik megoldás a „Felmérés rajzolás 
közben”. Ha a rajzolás során egyetlen falat rajzolunk csak meg, a program 
azonnal kéri a megrajzolt fal méreteit. Ha ezt megadtuk, nyomjunk újra a 
ceruzára, majd rajzoljuk be a következő falat a helyére, megint csak megadva a 
méretét. Már ezen a ponton végezhetünk méréseket a megrajzolt falak között. 
Ez az eljárás olyankor jön jól, ha a helyiséget egyből nehéz felrajzolni (mert a 
helyiség túl nagy, vagy túl sok akadály van benne, amitől nem látjuk, hogy néz 
ki). Ha ezzel az eljárással dolgozunk, a következő falat mindig ott kezdjük el 
rajzolni, ahol az előző véget ért. Csináljunk mindent úgy, ahogy papír-ceruzával 
tennénk. 

 
Minél pontosabban rajzolunk fel egy helyiséget, a program annál könnyebben 
ismeri fel a program a falakat és sarokpontokat. A program a rajz 
felismerésekor mindig 15 fokos érzékenységgel fogja a sarokpontokat rögzíteni. 
Ez azt jelenti, hogy minden sarokpont ezen értékek valamelyikéhez fog 
rendeződni: 15/30/45/60/75 fok.  
 
Ha a valós körülmények az elkészült rajztól eltérnek, (más a sarok, vagy a falak 
aránya egymáshoz képest) azt később, a mérések során fogjuk tudni beállítani. 
A skicc során a célunk sohasem egy teljesen kész és pontos rajz megalkotása, 
hanem egy kiindulási rajzé, amelyet később kedvünk szerint fogunk változtatni. 
 

Helyiség bezárása: 

Amikor a rajzot befejeztük, de a rajzolt sokszög még nincs lezárva, a Helyiség 
bezárása eszközt használhatjuk – egyszerűen nyomjunk rá, és a helyiség így 
már egy lezárt formát fog alkotni. Ha a rajzunk kezdő és végpontja elég közel 
van egymáshoz, a program egymáshoz fogja rántani a pontokat. Ha viszont túl 
messze vannak egymáshoz, a program egy újabb falat fog beszúrni, hogy a 
pontokat összekösse.  
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Megjegyzés: a rajz akkor is lezárul, ha egyszerűen az elkészült rajz közepére 
koppintunk.  
 

Sarokpont mozgatása:   

Az elkészült sokszöget bármikor módosíthatjuk. Válasszuk ki ezt az eszközt, 
nyomjunk a módosítandó sarokpontunkra, majd tartsuk az ujjunkat a 
sarokponton. Mozgassuk el az ujjunkat és vele a sarokpontot. Amikor az 
ujjunkat felengedjük, a sarokpont az új pozíciójában marad.  
 

A sarokpont mozgatása eszköz képes a sarokpontot 
egy adott szög értékéhez rögzíteni. Három opciót 
találunk: normal snap, no snap és snap to 90. A 
normal snap módban kiválaszthatjuk azt, hogy a 
sarokpont majd egy előre definiált szög értékhez 
rögzüljön, ezek 15, 30, 45, 60 és 90 fokok. Ez azt 
jelenti, hogy például ha kijelöljük a 60 fokos értéket, 
az elmozgatott sarokpont kéken fog felvillanni, és egy 
kattanó hangot fogunk hallani, ha a sarokpont a 60, 
120, 180, 240 vagy a 300 fok értéket elérte. Erről itt 
írtunk bővebben. 

 
 

   

 

 
Emellett van még egy harmadik felhasználási területe 
ennek az eszköznek, a falnyílások mérete is állítható 
vele. Válasszuk ki a Sarokpont mozgatása eszközt, 
ragadjuk meg a nyílás egyik sarokpontját, majd 
mozgassuk el az ujjunkat. Így a falnyílás a 
mozdulatnak megfelelően fog növekedni vagy 
csökkenni. 

 

Sarokpont beszúrása:   

Ha nagyobb részletességre van szükség, mint amit a legelső skiccünk alapján 
kapunk, beszúrhatunk újabb sarokpontokat. Egyszerűen válasszuk ki ezt az 
eszközt, majd nyomjuk arra a falra, ahova töréspontot szeretnénk, tartsuk 
nyomva, majd mozgassuk el az ujjunkat az újonnan létrehozott sarokpontot.  
 

 

Sarokpont törlése: 

Ha felesleges sarok- vagy töréspontot találunk, egyszerűen törölhetjük azt. 
Válasszuk ki az eszközt, majd nyomjunk a törlendő sarokpontra. Fontos, hogy 
mindig csak annyi sarokpontunk legyen, amennyi a helyszínen ténylegesen 
megtalálható, mert a program sarokponttól sarokpontig tekint egy falat egy 
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elemnek – tehát, ha felesleges töréspontot hagyunk bent, az befolyásolja a 
méréseinket arról, hogy honnan látjuk, hány sarokponttal rendelkezik a rajz, itt 
olvashat. 
 

Fal hajlítása: 

Ha íves fallal találkozunk, azt nem a skicc során rajzoljuk fel, hanem külön ezzel 
az eszközzel, miután a szobát már felvázoltuk. Nyomjunk a hajlítandó falra, 
majd mozgassuk el az ujjunkat a szükséges irányba. 
 

Fal kiegyenesítése: 

A hajlítás könnyen eltüntethető, nyomjunk a kiegyenesítendő falra. 
 

Falmélyedés hozzáadása: 

Sok esetben egyszerűbb a felmérés elején egy kevésbé részletes rajzzal 
kezdeni, amihez később adunk hozzá kiszögelléseket, bemélyedéseket. A 
„Falmélyedés hozzáadása” eszköz ilyenkor hasznos: jelöljük ki az eszközt, 
majd egyszerűen rajzoljuk be a szükséges bemélyedést az ujjunkkal úgy, hogy 
a rajz legalább egyik falszakaszát metsszük vele. Ugyanúgy kell rajzolnunk, 
mintha egy új helyiséget adnánk hozzá – az OrthoGraph fel fogja ismerni a 
rajzot, mint falakat és sarokpontokat. A rajzolás iránya itt is fontos, mert a 
falmélyedés is referencia vonallal fog rendelkezni. 

Hotspot hozzáadása:   

A Hotspot-okat arra használjuk, hogy bizonyos pontokat rögzítsünk. Ha a 
felmérés során olyan dologgal találkozunk, amelynek helyzetét pontosan fel kell 
mérjük (kábelcsatorna, lyukak a padlón, stb) egyszerűen helyezzünk le egy 
Hotspot-ot a kívánt helyre. A lehelyezés után a Hotspot helyzete felmérhető, és 
további méréseket is végezhetünk ebből a pontból kiindulva. További előnye, 
hogy a felmért ponthoz tulajdonságokat tudunk rendelni, például, ha képet vagy 
megjegyzést szeretnénk rögzíteni. Erről bővebben itt. 

 
A Hotspot lehelyezéséhez egyszerűen nyomjunk az alaprajzunkra. Elmozgatni 
a „Sarokpont mozgatása” eszközzel is lehet.  
 

Hotspot törlése:   

Ha nincs szükség a lehelyezett pontra, egyszerűen válasszuk ezt az eszközt, 
és nyomjunk a törlendő pontra. 
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Elemek eszköztár:  

Mikor a szobát felrajzoltuk, különböző elemeket (falnyílásokat, bútorokat) illeszthetünk be. 
Az Elemek eszköztár segít abban, hogy különböző objektumokat adjunk az 
alaprajzunkhoz, és ezekhez az elemekhez helyszíni adatokat adjunk.  
 
 

Ablak hozzáadása: 

Ezzel az eszközzel a falakra helyezhetünk ablakokat. Nyomjunk erre az 
eszközre, majd a képernyő alján beállíthatjuk az ablak méreteit. Ezután 
nyomjunk a falra, hogy az ablakot ráhelyezzük. Lehelyezés után az ablakot el 
tudjuk mozgatni az ujjunkkal. 
 
Az ablak mindaddig áthelyezhető, amíg a pozícióját fel nem mértük. Az ablakot 
úgy is módosíthatjuk, hogy a „Sarokpont mozgatása” eszközzel megfogjuk az 
egyik szélét, és elmozgatjuk a fal mentén. 
 
Ahhoz, hogy az ablak helyzetét rögzítsük, használjuk a „Felmérés” eszközt. A 
felmérés a következő módon történik: mérjük meg, milyen távolságra van az 
ablak egyik oldala valamelyik sarokponttól. A leghitelesebb adatot akkor kapjuk, 
ha annak a falnak a sarokpontjától mérünk, amelyik falon az ablak található. 
 
Az ablak szélességének felmérése egyszerű, csak a két széle közti távolságot 
kell felmérnünk a „Felmérés” eszközzel. A méret megadása után azonnal látjuk 
az eredményt az alaprajzon. További méréseket (parapet, magasság, stb.) a 
tulajdonság listában alkalmazhatunk: nyomjunk a zöld i betűre (tulajdonságok), 
majd nyomjunk az ablakra, így a lista megnyílik, és további lehetőségeket 
fogunk látni. 

 

Ablak törlése: 

Ha bármikor törölni szeretnénk egy ablakot, ezzel az eszközzel megtehetjük. 
 

Egyszárnyú ajtó: 

Ezzel az eszközzel helyezhetünk le egyszárnyú ajtókat. Az ablakhoz hasonlóan 
először állítsuk be a méreteit a kép alján. Ezután nyomjunk a falra, ahova az 
ajtót szeretnénk, és húzzuk az ujjunkat a nyitási irányba. Ha a nyitási irányt 
elrontottuk, a már korábban ismertetett tulajdonság listában megadhatjuk a 
helyes irányt. 
 
Az ajtó mindaddig áthelyezhető, amíg a pozícióját fel nem mértük. Az ajtót úgy 
is módosíthatjuk, hogy a „Sarokpont mozgatása” eszközzel megfogjuk az egyik 
szélét, és elmozgatjuk a fal mentén. 
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Ahhoz, hogy az ajtó helyzetét rögzítsük, használjuk a „Felmérés” eszközt. A 
felmérés a következő módon történik: mérjük meg, milyen távolságra van az 
ajtó egyik oldala valamelyik sarokponttól. A leghitelesebb adatot akkor kapjuk, 
ha annak a falnak a sarokpontjától mérünk, amelyik falon az ajtó található. 
 
Az ajtó szélességének felmérése egyszerű, csak a két széle közti távolságot 
kell felmérnünk a „Felmérés” eszközzel. A méret megadása után azonnal látjuk 
az eredményt az alaprajzon. További méréseket (küszöb, magasság, stb.) a 
tulajdonság listában végezhetünk. 

 
Ne feledjük, hogy az ajtó 
lehelyezése előtt is 
megadhatjuk az ajtó 
méreteit. Ez később változtatható. 
 

Kétszárnyú ajtó:   

A kétszárnyú ajtó lehelyezése nem különbözik sokban az egyszárnyúétól – 
adjuk meg a méreteket, majd nyomjunk a falra, ahova az ajtót szeretnénk, 
megint csak húzzuk az ujjunkat a nyitási irányba.  
 
Az ajtó mindaddig áthelyezhető, amíg a pozícióját fel nem mértük. Az ajtót úgy 
is módosíthatjuk, hogy a Sarokpont mozgatása eszközzel megfogjuk az egyik 
szélét, és elmozgatjuk a fal mentén. 
 
Ahhoz, hogy az ajtó helyzetét rögzítsük, használjuk a felmérés eszközt. A 
felmérés a következő módon történik: mérjük meg, milyen távolságra van az 
ajtó egyik oldala valamelyik sarokponttól. A leghitelesebb adatot akkor kapjuk, 
ha annak a falnak a sarokpontjától mérünk, amelyik falon az ajtó található. 
 
Az ajtó szélességének felmérése egyszerű, csak a két széle közti távolságot 
kell felmérnünk a „Felmérés” eszközzel. A méret megadása után azonnal látjuk 
az eredményt az alaprajzon. További méréseket (küszöb, magasság, stb.) a 
tulajdonság listában végezhetünk. 
 

Ajtó törlése: 

Ha bármikor törölni szeretnénk egy ajtót (egyszárnyút vagy kétszárnyút), ezzel 
az eszközzel megtehetjük. 
 

Tárgyak: 

A tárgyak beillesztésekor a legelső és legfontosabb dolog az, hogy a kép alján 
megadjuk a tárgy tulajdonságait. Itt adhatjuk meg a méreteket, és a jobb oldali 
képre kattintva kiválaszthatjuk a szükséges modellt a tárgylistából. Itt többféle 
tárgy többféle megjelenése közül választhatunk. 
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A
mikor a tárgy méreteit és tulajdonságait megadtuk, nyomjunk az alaprajzra, 
ahova a tárgyat le szeretnénk helyezni. Amikor a tárgy megjelenik, nyomjunk rá 
és tartsuk nyomva – meg fog jelenni egy kék gyűrű a tárgy körül, ennek 
segítségével fogjuk tudni elforgatni vagy mozgatni a tárgyat. Amint a kék tárgy 
elforgató gyűrűn kívülre nyomunk, a tárgyrögzítésre kerül az aktuális 
pozícióban. A tárgy pontosabb méreteit és tulajdonságait a már ismertetett 
tulajdonságlistában adhatjuk meg. 
 

Tárgyak törlése:    

Ha bármikor törölni szeretnénk egy tárgyat, ezzel az eszközzel megtehetjük. 
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Felmérés eszköztár:  

Az alaprajz elkészítésének következő lépése a rajzunk felmérése. Természetesen a 
lejjebb taglalt munkamenetek szabadon felcserélhetők, és oda-vissza ugrálhatunk 
közöttük, de ez az általunk ajánlott munkamenet. 

Helyiség mozgatása: 

Ha egy egész szobát (berendezési tárgyakkal együtt) szeretnénk elmozgatni, 
használjuk ezt az eszközt. Ha a képernyőt megérintjük egy ponton, az egész 
szoba oda fog ugrani. Egy adott szoba elforgatásához két ujjal érintsük meg a 
szobát, és az ujjunkkal fordító mozdulatot tegyünk, így az egész szoba fordulni 
fog. 

Helyiségek mozgatása és összeolvasztása: 

A helyiségmozgató eszköz másodlagos funkciója az, hogy segítségével össze 
lehet olvasztani helyiségeket (ezt részletesebben az „Első lépések” részben 
tárgyaltuk). Egyszerűen húzzunk egymáshoz közel a két helyiséget, és 
figyeljük, ahogy a sarokpontok pirosan villannak fel – az ajtónyílások egymásba 
fognak ugrani, a falak pedig egymáshoz fognak ragadni. Egy másik, tetszőleges 
eszközre kell nyomjunk ahhoz, hogy a program befejezze a szobák 
összeolvasztását.  

 Falnyílások összerendelése: 

 

Ha egyszerűbbnek találja a szobákat külön-külön megrajzolni, és később az 
ajtónyílásokon keresztül összerendelni őket, arra is van lehetőség ezzel az 
eszközzel.  

Jelöljük ki az eszközt, majd húzzuk az ujjunkat az egyik helyiségből az 
ajtónyíláson át a másik helyiségbe. Ezután egy ablak fog felbukkanni, itt 
megadhatjuk a közös fal vastagságát. Itt azt is megadhatjuk, hogy csak az 
ajtónyílással rendelkező falak ragadjanak össze, ez akkor hasznos, ha a 
helyiség más falait már más helyiségekhez ragasztottuk. Ebben az esetben 
semmi más dolgunk nincs. 
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Falak összerendelése: 

Néha találkozunk olyan falakkal, amelyeket két különböző helyiségből is 
felmértünk – de valójában ugyanarról a falról van szó. Azt elkerülendő, hogy 
megduplázódjanak a falak, ezzel az eszközzel felismerhetjük ugyanazon fal két 
oldalát. Ez az eszköz automatikusan beállítja a valós falvastagságot, a 
szobában elvégzett mérések alapján, és a referencia vonalat is helyesen fogja 
pozícionálni. Ha a fal két oldalán más-más mért érték van, a program 
automatikusan fel fogja bontani a hosszabbik falat kisebb részekre. Ezzel az 
eszközzel tudunk felmérni bonyolultabb épületeket. Ahhoz, hogy a falakat 
összeolvasszuk, húzzuk át az ujjunkat a falakon, amivel dolgozni szeretnénk. 
Zölden fognak felvillanni, ha kijelölésre kerültek.  

Feltöltés Dropbox-ba: 

Ha készen vagyunk az alaprajzunkkal, vagy csak szeretnénk az asztali 
számítógépünkkel az alaprajzon tovább dolgozni, a Dropbox integrációnk 
keresztül ezt könnyen megtehetjük.  

Amikor először választjuk ezt az eszközt, egy 
Dropbox bejelentkezési ablak fog felbukkanni, 
itt kapcsolhatjuk össze a programunkat a 
Dropbox fiókunkkal, ha már rendelkezünk 
ilyennel.  

Amikor az összekapcsolás megtörtént, a 
program kérni fogja az elmentendő projektünk 
nevét. Válasszuk ki a megfelelő kimeneti 
formátumot, és adjuk neki nevet.  

 
 
A következő fájlformátumok közül választhatunk 

1. SRVD – Az OrthoGraph saját fájlformátuma, egy CAD konvertáló eszköz 
szükséges hozzá. Átkonvertálható Google SketchUP fájllá, vagy egy 
ArchiCAD import modul segítségével olvasható be.  

2. JPG – JPEG képfájlok elmentik azt, amit éppen a képernyőn látunk. A 
felbontás fix 768x910, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban látjuk a 
képet (fekvő vagy álló) 

3. PNG – PNG képfájl, a korábban taglalt JPEG kimenethez hasonlóan 
működik. 

4. PDF – egy PDF helyiségkönyv, ami minden felvett épületadatot 
tartalmazni fog. 

5. IFC – Egy standard BIM CAD 
fájlformátum, amely minden adatot 
tartalmazni fog három 
dimenzióban. 

6. DXF – Egy standard kétdimenziós 
CAD formátum. 

7. XLSX – táblázat, mely az összes 
adatot és felmérést tartalmazni 
fogja. 
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Miután feltöltöttük a fájlt, egy ablak fog 
minket tájékoztatni, hogy sikerült a 
folyamat. Ezután a Dropbox fiókunk erre 
kijelölt mappájában meg fogjuk találni a 
fájlt.  
 
Ha a Dropbox fiókunkat szeretnénk 
lekapcsolni az OrthoGraph-ról, ezt a 
beállításokban tehetjük meg, 
részletesebben erről a releváns fejezetben 
„beállítások”. 
 

Küldés e-mailben: 

Projektünket elküldhetjük e-mail 
formátumban is, a lépések megegyeznek 
a fent ismertetett Dropbox művelettel.  

Miután mindent beállítottunk, egy e-mail 
küldő ablak fog előjönni, ahol megadhatjuk a címzett e-mail címét, és írhatunk 
további üzenetet hozzá. 

Felmérés törlése: 

Ezzel az eszközzel törölhetünk felmérést. Ideális, ha egy már felmért pontot 
szeretnénk feloldani, hogy elmozgathassuk. Ugyanúgy működik, mint a 
felmérési eszköz, azaz a felmérés két pontját kell összekötnünk úgy, hogy a 
végighúzzuk az ujjunkat rajtuk.  

Lézeres távolságmérő hozzáadása:  
 

 
Az OrthoGraph képes kapcsolódni néhány, a piacon elérhető lézeres 
távolságmérővel. Győződjünk meg róla, hogy a Bluetooth kapcsolat 
engedélyezve van a tableten és a lézeres mérőn is, ezután egyszerűen 
válasszuk ki a rendelkezésre álló eszközök közül a szükséges mérőeszközt. A 
két eszköz ezután azonnal összekapcsolódik. A méréshez először ki kell 
jelölnünk a mérendő falat/sarokpontot. Ezután, amikor a mérési értéket bevivő 
ablak felbukkan, használhatjuk a lézeres távolságmérőt, hogy a mérést 
megadjuk. A mért érték azonnal megjelenik a mérési ablakban.  
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Nézet eszköztár: 
Ebben az eszköztárban különböző elemek láthatóságát kapcsolhatjuk ki-be. Ez sokszor 
hasznos, ha nem akarunk bizonyos részleteket láttatni. Minden eszköz ezen eszköztáron 
belül 3 állásúan kapcsolható. 

- Nyomjunk egyszer az elemre, így az adott eszközt látni fogjuk abban a szobában, 
ahol dolgozunk. 

- Nyomjunk másodszor az elemre, így az adott eszközt látni fogjuk az összes 
szobában, amit felrajzoltunk 

- Nyomjunk harmadszor az elemre, így az adott eszközt a program minden szobában 
elrejti. 

 

Helyiség felmérésének mutatása/elrejtése: 

Ezzel az eszközzel mutathatjuk vagy rejthetjük 
el a felmért távolságokat, a sarkok felmértségi 
állapotát, valamint kalkulációkat (pl. szoba 
terület, kerület). Amikor az eszköz aktív, a 
sarokpontok színes körökkel egészülnek ki, 
amelyek jelentése a következő: 

1. Piros kör, kérdőjellel vagy + jellel: ez a 
sarokpont még nincs teljesen felmérve.  

2. Kék + jel: minden szobának két ilyen pontja 
lesz, ezek jelzik az alapmérést, az első 
mérést, amit egy szobában elvégeztünk. Ezek 
alappontok, tovább már nem fognak változni.  

3. Zöld kör: a sarokpont pontosan fel van 
mérve, több mérést már nem kell ide alkalmaznunk. Ahhoz, hogy egy sarokpont 
ezt az állapotot felvegye, pontosan két helyről kell felmérjük, ha viszont egy 
nyílászáró egyik oldaláról van szó, azt elég egy pontból megmérni.  

A mérési irányokat nyíl mutatja. Minden mérés a mérés végpontját tolja el, vagy 
hozza közelebb (a mért értéktől függően). Ha egy pontot csak egy pontból 
mértünk fel, akkor az OrthoGraph úgy próbálja a sarokpontot a mérések során 
elmozgatni, hogy a szögeket nem változtatja. Ha viszont már több pontból 
mérjük fel ugyanazt a pontot (két mérési nyíl mutat felé) akkor a szög már 
torzulni fog az ideális értékre. 

Helyiség nevének mutatása/elrejtése:  

Sok esetben fontos, hogy tudjuk, mi a munkaterületünk körül elhelyezkedő 
szobák neve, így könnyebben el tudunk tájékozódni. Ha esetleg egy 
ügyfelünknek szeretnénk egy tervet a tabletünkön megmutatni, ugyancsak 
fontos, hogy tudjuk, melyik helyiség mit szimbolizál, és milyen főbb 
paraméterekkel rendelkezik. A szobák neveit és adatait tartalmazó címkék 
elmozgathatóak, ha a „címke hozzáadása” eszközt használjuk – aktiváljuk az 
eszközt, nyomjunk a címkére, és húzzuk oda, ahol szükség van rá. 
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Helyiség méretének mutatása/elrejtése: 

Ezen opció mutatni vagy elrejteni fogja a helyiségeink méreteit. Figyeljünk arra, 
hogy ez az opció a rajz összes méretét jelezni fogja, azokat is, amiket még nem 
mértünk fel.  

Referencia vonal mutatása/elrejtése: 

Ha a referencia vonal zavarja a tájékozódást, egyszerűen elrejthető. 

Rács mutatása/elrejtése: 

A szerkesztés során egy négyzetháló segíti a jobb tájékozódást – 
kikapcsolhatjuk, ha nincs rá szükség.  
 

Helyiség burkolatának mutatása/elrejtése: 

Néha mutatnunk kell a különbségeket a szobák burkolatában, viszont ha a 
munkához nem szükséges, ez kikapcsolható. 
 

Címkék mutatása/elrejtése: 

Címkéink elrejthetőek, ha nincs rájuk szükség. 
 

Megjegyzés mutatása/elrejtése:  

Szabadkézi megjegyzéseink eltűntethetőek. 
 

Összes tárgy mutatása/elrejtése: 

Berendezi tárgyaink láthatósága állítható vele. 
  



OrthoGraph – User’s Manual © OrthoGraph Kft. 2015 30 
 All rights reserved 
 

Háttér:  
 

Hogy a tervezési és felmérési 
folyamatokat megkönnyítsük, 
lehetőség van háttérképek 
beimportálására. Ha 
rendelkezésre állnak digitalizált 
alaprajzok (azaz nagyfelbontású 
pontfelhő fájlok) használhatjuk 
őket háttérképként, így a 
rajzolás során egyfajta 
mankóként szolgálhatnak, vagy 
akár extra információkkal 
egészíthetik ki a felméréseket. A 
háttérkép beállításához 
válasszuk a „Háttér” eszközt a 
képernyő ajlán. Kiválasztásával 
új menü eszközök lesznek 
elérhetőek. Ebben a nézetben 
adhatunk hozzá és 
mozgathatunk háttereket. Az 
első eszköz felajánlja, hogy a 
Dropbox fiókunkból, a 
galériánkból vagy a tablet 
kamerájáról szeretnénk hátteret 
importálni. Bármennyi 
háttérképet beilleszthetünk, de 
maximum 9 millió pixelt támogat 
egyszerre az iPad hardvere. Ez 
azt jelenti, hogy ha több 1 millió 
pixeles (1000x1000 pixel) 
képpel rendelkezünk, akkor egyszerre 9 ilyent láttathatunk. Minden további képet szürke 
négyszögként fogunk látni. Kapcsoljuk le az éppen nem használandó háttérképek 
láthatóságát (balról a negyedik eszköz) annak érdekében, hogy újabbakat hozzunk be.  

Minden beillesztett kép rendelkezik egy tulajdonság listával, lásd a mellékelt ábrát. Ezek a 
tulajdonságok: a beillesztett forrásfájl tulajdonságai, mérete, előnézete, helyzete. A 
képeket elforgathatjuk a „Helyiség mozgatása” eszközzel, vagy a forgatási érték 
megadásával az ablak jobb felső részében.  

A tulajdonság ablak alján beállíthatjuk a háttérkép láthatóságát, vagy az átlátszóság 
mértékét, ami igen hasznos, ha több hátteret szeretnénk egymásra helyezni. Minden kép 
zöld határoló vonallal rendelkezik, ez mutatja, melyik meddig tart.  

Fontos: minden hátteret helyiségekhez rendelünk, mintha az az adott helyiség alaprajza 
lenne. Ha például egy emelethez rendeljük a háttérképet, akkor bármelyik, az emelthez 
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tartozó szobában dolgozunk, a háttérkép mindig látható lesz – figyeljünk hát arra, hogy 
mindig a megfelelő helyiséghez rendeljük a háttérképet.  

 

Kép hozzáadása: 

Ezen eszközzel adhatunk egy adott helyiséghez hátteret a Dropbox fiókunkból, 
a kameránkról, vagy a galériánkból. 

Kép törlése: 

Csak nyomjunk rá a nemkívánatos háttérképre, hogy töröljük azt. 

 

Kép mozgatása: 

Csakúgy, mint a „Helyiség mozgatása” ikon, ez az eszköz elmozgatja vagy 
elforgatja a kívánt mértékben a beillesztett hátteret. 

Kép mutatása/elrejtése: 

Ki/be kapcsolhatjuk a háttér láthatóságát. Hasznos, ha már túl sok hátteret 
akarunk beilleszteni. 

Lézeres távolságmérő hozzáadása:  
 
Az OrthoGraph képes kapcsolódni néhány, a piacon elérhető lézeres 
távolságmérővel. Győződjünk meg róla, hogy a Bluetooth kapcsolat 
engedélyezve van a taleten és a lézeres mérőn is, ezután egyszerűen 
válasszuk ki a rendelkezésre álló eszközök közül a szükséges mérőeszközt. A 
két eszköz ezután azonnal összekapcsolódik. A méréshez először ki kell 
jelölnünk a mérendő falat/sarokpontot. Ezután, amikor a mérési értéket bevivő 
ablak felbukkan, használhatjuk a lézeres távolságmérőt, hogy a mérést 
megadjuk. A mért érték azonnal megjelenik a mérési ablakban.  

Hotspot:  

Eltérően a Rajz menüben található Hotspot-tal, ez az eszköz nem egy adott 
pontot rak le. Segítségével egy vonalat húzhatunk a beillesztett háttérre, amit 
átméretezhetünk – így tudjuk a háttérképet a valódi méretre igazítani. 

Háttérkép tulajdonságai: 

Nyomjunk a háttérképre, így a háttér tulajdonságai megjelennek, ahol 
beállíthatjuk a háttér tulajdonságait, átláthatóságát, méretét, stb. 

 

 

 

 

 

 



OrthoGraph – User’s Manual © OrthoGraph Kft. 2015 32 
 All rights reserved 
 

A főeszköztár állandó ikonjai – a második sor:  

A főeszköztár második sorában olyan ikonokat látunk, amelyek mindig szem előtt vannak, 
bármelyik eszközt választjuk – ezek a legfontosabb eszközök, ezért mindig kéznél 
lesznek. 
 

Visszavonás: 

Visszavonja a legutóbbi műveletet. Ahányszor megnyomjuk, annyi lépést tesz a 
program visszafelé. 
 

Újra: 

Ha visszavontunk egy lépést, amit nem szerettünk volna, ezzel lépünk vissza a 
kiindulási állapotba. 
 

Igazítsa képrernyőre: 

Megnyomásával a képernyőre igazítja a projektünket. Nagyítani a két ujjal 
tudunk, azok egymáshoz közelítésével vagy távolításával. 

 

Mozgatás: 

Elmozgathatjuk a munkaterületen a felmért épületeket. Hasonló eredményt 
érhetünk el, ha a két ujjunkat a képernyőre nyomjuk, és egyszerre mozgatjuk el 
őket. 
 

  Tulajdonságok: 

Az eszköz bármely megrajzolt elem esetében használható - megnyit egy 
tulajdonságlistát, ahova bármikor rögzíthetjük az elem tulajdonságait. 
 
Ezen tulajdonság lehet alfanumerikus adat, tárgy méret, fotó, megjegyzés, stb. 
Nyomjunk a „Tulajdonságok” ikonra, majd nyomjunk a szerkesztendő tárgyra. 
Most megadhatjuk a tárgy különböző paramétereit, illetve az ablak jobb felső 
sarkában lévő + ikonra kattintva további paramétereket adhatunk hozzá a 
tárgyhoz. 

 
A tulajdonságok beállításánál két dolgot kell figyelembe vennünk: 
 
- Képek hozzáadása esetén, ha kamera ikonra kattintunk, a program felajánlja, 

hogy a tablet kamerájának használatával képet készít. Ha már készítettünk 
képet, a kamera ikon megnyomására a már eltárolt képet fogjuk előhozni.  

- Ha az elemnek más elemektől megörökölt tulajdonsága van (pl. a szoba által 
meghatározott falmagasság egyéni falak kijelölése esetén) akkor gyárilag ez 
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az érték „csak olvasható”. Ahhoz, hogy szerkeszthető legyen, a paraméter 
előtti kék zászlóra nyomunk, így szerkeszthetővé válik a paraméter.  

 

Felmérés: 

Az OrthoGraph egyik legfontosabb eszköze, segítségével mérhetünk fel 
elemeket, és rögzíthetjük az egymástól való távolságukat. 
 
Egy mérés elvégzéséhez nyomjunk arra a pontra, ahonnan mérni szeretnénk, 
majd húzzuk az ujjunkat a mérésünk végpontjába. Szürke körök jelzik, hogy hol 
jön létre a mérés – engedjük fel az ujjunkat, így feljön az ablak, ahol 
megadhatjuk a méretet.  
 
Az OrthoGraph a beírt eredmény értelmében azonnal módosítja a mérés 
végpontjának helyzetét, eltolja vagy közelebb húzza a beírt érték értelmében.  
 
Ha egy pontot felmérünk, az OrthoGraph úgy próbálja a pont helyzetét 
módosítani, hogy a szögek ne változzanak – amennyiben ez már nem 
lehetséges (mert a mérések alapján már nem lehet az) a program módosítja a 
sarokpont szögét.  
 
További részletek a  Mérések mutatása szekcióban. 
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3D Mód: 
 
Joystick-mód: 

A 3.0-s verziótól kezdődően a program képes 
megmutatni a felmért területet három dimenzióban is. 
Ebben a módban 3 navigációs eszközünk van: balra 
találjuk az előre-hátra-jobbra-balra mozgató 
joysticket, jobbra pedig a látóteret állíthatjuk. Mindkét 
esetben a kör szélére kell nyomjunk, hogy megadjuk 
az irányt. A harmadik eszköz pedig egy csúszka a 
kép jobb oldalán, amivel a nézőpontot tudjuk feljebb 
emelni. A 3D módban csak néhány ikon és eszköz 
aktív, meg tudjuk nézni és be tudjuk állítani 
különböző tárgyak tulajdonságait, tudunk képernyőfotót készíteni és a 
projektet ki tudjuk exportálni, vagy a Dropbox-ra feltölteni.  
 
Ablak-mód: 
 
Ha a csúszka feletti kis ház ikonra nyomunk, az OrthoGraph 
úgy fog működni, mint egy „ablak” – a tablet fizikai 
mozgatásával körbe tudunk nézni. Tartsuk magunk elé, és mozgassuk 
körbe.  
 
 
Model nézet: 
 
Ezt a nézetet előzetesen engedélyeznünk kell az iPad beállításai között (lásd a 
következő részt). Ebben a módban fektessük az eszközt lapjára, egy vízszintes 
felületre, várjunk néhány másodpercet, és a madártávlati modell nézet 
bekapcsol. Mozgassuk az iPad-et körbe, és állítsuk be a nézőpontunkat a teljes  
hatás érdekében.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OrthoGraph – User’s Manual © OrthoGraph Kft. 2015 35 
 All rights reserved 
 

Itt egy példa a 3D nézetre:  
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OrthoGraph beállítások 
A program által használt nyelv, a megjelenés vagy a mértékegységek beállítása nem a 
programom belül történik, hanem az iPad Settings/beállítások menüjében (egy fogaskerék 
jelöli). Itt keressük meg az applikációt, hogy a beállításokhoz hozzáférjünk. 

Language (nyelv) 

A gyári beállítás szerint az OrthoGraph az iPad nyelvi beállításait figyelembe véve 
választja ki a működési nyelvet. Jelenleg 7 nyelven érhető el a program, viszont ezt a listát 
folyamatosan bővítjük, mivel a programunkat egyre több országban használják. 

 Angol 
 Német 
 Magyar  
 Olasz 
 Francia 
 Portugál 
 Lengyel 

 
Used unit (mértékegységek) 
 
Az OrthoGraph többféle mértékegységet támogat, pl. 
metrikus (S.I.) több módon is (milliméter vagy méter 
alapú). Válasszuk a nekünk megfelelőt. 
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Skin (megjelenés) 
 
Itt megváltoztathatjuk a program megjelenését. 

Measure during sketch (felmérés rajzolás közben) 
 
Ki/be kapcsolja a funkciót, amivel a rajzot falanként tudjuk felmérni, rajzolás közben. 

Disable questioner (kérdőív deaktiválása) 
 
Az induláskor felbukkanó kérdőívet kapcsolja ki 

3D Model View (3D model nézet) 
 
Ki/be kapcsolja a 3D módot. 
 
Startup (indítási beállítások) 

Ha az első indításkor felbukkanó beállításokat szeretnénk változtatni, itt tudjuk megtenni. 
Ki be kapcsolhatjuk az oktatóanyagokat, a Cloud regisztráció ablakát, és a demo 
projekteket.  

Show/hide locations recursively  
 
Ki/be kapcsolja annak lehetőségét, hogy a főhelyiségek elrejtsék/mutassák az 
alhelyiségeiket, amikor a láthatóságot változtatjuk.  

Linked to Dropbox (Dropbox összekapcsolódás) 

Amikor először használjuk a Dropbox integrációt, a bejelentkezés/regisztráció ablak fog 
előjönni. A sikeres bejelentkezés után ez a funkció összeköti az OrthoGraph-ot a Dropbox 
fiókunkkal. Ha az OrthoGraph-ot szeretnénk a Dropbox fiókunkról lekapcsolni, itt tehetjük 
meg. 

Delete database on startup (adatbázis törlése indításkor) 

Néha szükség lehet arra, hogy régi projekteinket töröljük. Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk, a 
következő indításkor az összes projektünk törlődni fog. 

 
 
 


